เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๖
เหตุแหงความรมเย็น
โปรดไดทราบถึงเรื่องเหตุแหงความรมเย็นคืออะไร
ทางพุทธศาสนาที่จะให
ความรมเย็นแกผูมาอาศัย เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวชไดแกพวกปฏิบัติของพวกเรา ที่ขอ
ปฏิบัติทุก ๆ ประเภท ซึ่งเปนหนาที่ของนักบวชจะควรบําเพ็ญใหเปนขึ้นภายในกาย
วาจาใจของตน ปฏิปทาเครื่องดําเนินทุกประเภทที่นักบวชคือพวกเราไดดําเนินอยูเปน
ประจํา ลวนแลวแตเปนอุบายวิธีที่จะทําความรมเย็นแกตนเองและหมูคณะ และเปน
เครื่องซักฟอกสิ่งมัวหมองภายในใหคอยหมดสิ้นไปไดโดยลําดับ เพราะขอปฏิบัติแตละ
ประเภท
เราอยาเขาใจวาพระศาสนาคือธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจา จะใหความรมเย็นแก
บุคคลและสัตวทั่ว ๆ ไป โดยทานเหลานั้นไมมีความสนใจใครจะหาเหตุผลอันถูกตอง
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจา เพื่อเปนความรมเย็นแกตนเอง ถาหากธรรมะคือธรรม
ชาติที่รมเย็น
ไดใหความรมเย็นแกบุคคลและสัตวทุกประเภทโดยไมมีวงจํากัดแลว
ศาสนาของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค ปรากฏวามีอยูในโลกมนุษยนี้มาเปนเวลานาน
จนไมมีใครสามารถจะนับได โลกที่อาศัยอยูในแผนดินนี้ ซึ่งเปนสิ่งที่ประดิษฐานแหง
พระศาสนาของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค ก็ควรจะไดรับความรมเย็นทั่วถึงกัน และ
สามารถจะพนจากทุกขไปไดโดยทั่วหนากัน
แตนี้เพราะเหตุใด ผูดีก็มี ผูชั่วก็มี ผูโงที่สุดก็มี ผูฉลาดที่สุดก็มี ซึ่งมีระคนกันอยูภายใน
โลกนี้ ทั้ง ๆ ที่พระศาสนายังมีอยู และสืบทอดกันมาเปนลําดับจนถึงพระศาสนาของ
พระพุทธเจาของเรา ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติตนเพื่อความรมเย็นในพระศาสนา ไมใช
เพราะพระศาสนามีขึ้นมาในโลกแลว โลกแมจะไมสนใจใครตอการประพฤติปฏิบัติจาก
พระศาสนา ก็จะกลายเปนความรมเย็นขึ้นมา และไดผลประจักษใจของตนเปนลําดับ

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงไดตรัสไววา บุคคลมี ๔ จําพวก คือ อุคฆติตัญู วิปจิ
ตัญู เนยยะ ปทปรมะ ผูมีอุปนิสัยแกกลาสามารถเต็มที่คือประเภทที่หนึ่ง เพียงพระ
พุทธเจาทรงแยมธรรมะออกมาเทานั้น ก็สามารถจะรูความลึกตื้นแหงธรรมะของพระ
องคไดโดยทั่วถึง และสามารถยังประโยชนจากธรรมะนั้นใหเขาถึงจิตใจ จนปรากฏเปน
ผลขึ้นมาเปนลําดับจนถึงความหลุดพน
ในประเภทที่สองเปนผูรองลงมาจากประเภทที่หนึ่ง ในเมื่อพระพุทธเจาไดทรงชี้แจงให
ฟงพรอมดวยหลักเหตุผล ก็สามารถจะเขาใจไปไดเปนลําดับ และสามารถรูแจงแทง
ตลอดในธรรมะที่พระองคทรงชี้แจงสั่งสอนอยูเสมอ จนสามารถพนจากทุกขไปไดโดย
สิ้นเชิง เชนเดียวกันกับประเภทที่หนึ่ง
ประเภทที่สามเปนประเภทที่ดีกับชั่วเจือปนกันอยู แตไมใชเปนประเภทที่จะไรคุณคา
เสียทีเดียว เมื่อไดรับการแนะนําพร่ําสอนจากพระพุทธเจา และจากพระธรรมที่ไดทรง
ประทานไวแลวหลายครั้งหลายหน ตั้งใจฝกฝนทรมานตนใหเปนไปตามพระโอวาทคํา
สอน ยอมจะเขาใจเปนลําดับและสามารถรื้อถอนตนใหพนจากทุกขไปไดโดยสิ้นเชิง
เชนเดียวกับประเภทที่หนึ่งที่สอง แมผูจะไมสามารถถึงขนาดนั้น ผลที่จะพึงไดรับจาก
การปฏิบัติยอมมีประจําตน ไมไรคุณคาไปเสียทีเดียว
สวนปทปรมะคือประเภทที่สี่นั้น เปนประเภทที่โงทั้งกลางวันกลางคืน ไมสามารถจะเขา
ใจในขออรรถขอธรรม และไมมีความสนใจตอพระศาสนา ไมมีความสนใจตอความดี
ความชั่ววาจะมีผลอยางไรหรือไม แตการสนใจในการกระทํา โดยมากก็เปนทางต่ําที่จะ
พอกพูนความมืดหนาความหยาบชาของตนนั้น เปนนิสัยของคนประเภทนี้จะตองทํา
เปนประจําตนเสมอ นี่คือประเภทที่ไมสามารถจะเทิดทูนพระศาสนา และยกตนใหพน
จากทุกขไปไดโดยลําดับเหมือนประเภทที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม
ถาจะเทียบกับโรคแลวเรียกวาโรคไมฟงยา ตั้งหนาที่จะกําเริบเปนลําดับจนถึงความ
แตกสลายเพราะโรคประเภทนั้น ๆ โดยถายเดียว การที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวเชนนี้ก็
เพราะวา ธรรมะยอมมีเขตแดนควรแกผูเชนไร เชนเดียวกับนายแพทยและยาซึ่งจะ
สามารถรักษาไดในบุคคลบางประเภท ไมไดทั่ว ๆ ไป

เพราะฉะนั้นธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจา แมจะใหความรมเย็นแกโลกในสวนรวม
ก็ตาม แตเมื่อแยกประเภทแลวยอมมีผลหนักเบาตางกัน ดวยอํานาจแหงขอปฏิบัติและ
ความสนใจของแตละราย ๆ เมื่อยนธรรมะและบุคคลเขามาสูตัวของพวกเราแลว ก็ยอม
จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับที่กลาวมาแลวนั้น คือขึ้นอยูกับความสนใจ ขึ้นอยูกับขอ
ปฏิบัติ ขึ้นอยูกับความโงความฉลาดที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติและรูในหลักธรรม
ของพระพุทธเจาแคไหน
ที่กลาวมาทั้งนี้เรียกวาเหตุที่จะทําความรมเย็นใหเรา นับแตความรมเย็นขั้นต่ําจนถึง
ความรมเย็นขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพาน ดังนั้นขอใหทุก ๆ ทานโปรดไดทําความสน
ใจตอตนเอง เพื่อจะไดนอมกายวาจาใจของตนใหเขาแนบสนิทกับหลักธรรมของพระ
พุทธเจา โปรดอยาไดนําหลักธรรมหรือเหนี่ยวหลักธรรมของพระพุทธเจาเขามาปฏิบัติ
ตามอําเภอใจของตน ธรรมะจะไมมีคุณคาอันใดสําหรับผูเชนนั้น
ขณะที่เรามาศึกษาโปรดทําความศึกษาจากหมูเพื่อนและครูอาจารยอยูเสมอ ขอสําคัญ
ตองพยายามดัดแปลงตนเองไวในฐานะอันต่ําโดยทางใจนั้นแลเปนความดี
อยาให
สําคัญวาตนฉลาดเคลือบแฝงขึ้นมาภายในใจ จะกลายเปนความโงขึ้นมาในใจดวงนั้น
โดยเจาตัวไมรูสึก และทุกขณะโปรดทําความรูสึกวาเราเปนนักศึกษา ทุก ๆ ดานที่จะ
เขามาสัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรา ใหถือวาเปนครูสอนเราทั้งนั้น
ทั้งดีและชั่ว ที่เราจะตองพยายามถอดถอนปลอยวางดวยปญญาของเรา
ถาความฉลาดโดยความสําคัญเอาเฉย ๆ ไดแฝงขึ้นมาภายในใจแลว จะทําคนผูนั้นให
ดอยลงทั้งขอปฏิบัติ ทั้งดานสติปญญาภายในใจ แมที่สุดสมาธิหรือปญญาที่กําลังกาว
ไปอยูก็จะหยุดชะงัก หาทางกาวไปไมได จะกลายเปนความจนมุมภายในตัวเองโดยเจา
ตัวไมรูสึก เพราะความสําคัญวาฉลาดนั้นแลเปนอุปสรรคเครื่องกีดขวางทางดําเนินของ
ตน นี่เปนสิ่งสําคัญ
เพราะฉะนั้นคําวา “เรา” จึงเปนสิ่งสําคัญที่พระพุทธเจาไดตรัสสอนไวเสมอวาอัตตา
อัตตามีหลายประเภท ประเภทหยาบ กลาง ละเอียด จะมีอยูภายในดวงใจของเราทุก ๆ
ทาน คําวา “เรา” จึงเปนของมีอํานาจ ในเมื่อใครไดสงเสริม “เรา” ขึ้น ตัวของเราทั้ง

รางนี้จะเปนเชนเดียวกับภูเขา
ไมมีใครสามารถจะไปดัดแปลงภูเขาเชนเดียวกับดัด
แปลงสิ่งอื่น ๆ ลักษณะของคนที่ทําตัวใหเปนภูเขาเพราะอํานาจแหงคําวา “เรา” เปน
ตัวเหตุแลว ยอมจะไมสามารถดัดแปลงตนใหไปในทางที่ดีได แมที่สุดครูบาอาจารยก็
ไมสามารถจะแนะนําไดเชนเดียวกัน เพราะเปนสิ่งที่หนาแนนและใหญโตมากกวาสิ่งใด
ๆ
สําหรับผูมุงหนาตอการศึกษาเพื่อการดัดแปลงตนเองใหขึ้นสูระดับอันสูง
จึงควร
สําเหนียกหรือสนใจในคําวา “เรา” อยาใหเปนใหญกวาเหตุผลทุก ๆ ดาน แมใครจะวา
เราผิดซึ่งเปนสิ่งจะควรเสียใจ เราอยาปลอยให “เรา” นั้นเขาไปแฝงในสิ่งนั้น จะกลาย
เปนความผิดเพิ่มขึ้นมากกวาความผิดที่ควรจะไดรับ นี่เปนเรื่องสําคัญ
และการปฏิบัติเราอยาไปคาดอนาคต จะเปนวันนั้นเดือนนั้นปนั้นก็ตาม จะเปนสถานที่
นั้น ๆ ก็ตาม โปรดใหดูตัวของเราในปจจุบัน วาขณะนี้มีความบกพรองที่ตรงไหนในดาน
การปฏิบัติทางกายและทางวาจา ตลอดถึงความคิดภายในใจอันเปนตัวเหตุตัวผล จะ
ทําความบกพรองและสมบูรณแกตนเองอยูโดยเฉพาะนี้ โปรดไดทําความสนใจตอจุดนี้
ใหจงดี เรื่องความบกพรองจะคอยปรากฏเปนความสมบูรณขึ้นมาที่กายวาจาใจของ
ทานผูนั้น สวนผลจะพึงไดรับเปนลําดับ ๆ เนื่องมาจากความสนใจตอความบกพรอง
ของตนนี้ ก็จะคอยเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับเชนเดียวกัน
เพราะหลักธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ถือปจจุบันเปนหลักสําคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใด
และกาลใด ความโงความฉลาด ความดีความชั่ว โปรดไดทราบวามิไดอยูในกาลสถาน
ที่อื่นใด นอกจากจะอยูกับวงปจจุบันคือตัวของเราที่ปรากฏอยู ณ บัดนี้เทานั้น ฉะนั้น
การแกเรื่องทั้งนี้จึงควรจะทําความสนใจลงในจุดปจจุบันที่ทําความเคลื่อนไหวตอตนเอง
อยูตลอดเวลา ทั้งฝายผิดฝายถูกดีชั่ว เราจะไดเห็นชองทางการแกไขความบกพรองซึ่ง
ปรากฏตัวอยูในวงปจจุบัน คือกายวาจาใจของเราเปนลําดับ เรื่องความสมบูรณเมื่อ
ความบกพรองไดถูกแกไขเปนลําดับไปแลว จะปรากฏตัวขึ้นมาในบุคคลผูนั้นโดยไม
ตองสงสัย

การจะปฏิบัติไปขางหนาคืออนาคต คือเดือนหนาปหนาหรือสถานที่ใด ๆ จะใหเปนไป
เพื่อความเจริญแกตนเอง โปรดไดดูหลักคือตัวเหตุสําคัญ ไดแกตัวของเรานี้ ถาเราอยู
ในสถานที่นี่ไมมีความสามารถจะปฏิบัติตนเองในสิ่งที่บกพรอง เราจะไปที่อื่นใครจะ
เปนผูสามารถ ถาเราพยายามแกไขความบกพรองที่มีอยูกับตัวของเราไดดวยความสน
ใจของเราทุกขณะนี้แล จะไปอยูสถานที่ใดเวลาใดก็ตาม ผูนั้นยอมจะมีความเจริญอยู
ภายในตัวเสมอ อยูที่นี่ก็ดี วันนี้ก็ดี วันหนาก็ดี สถานที่อื่นก็ดี ถาเราไดรูหลักฐานแหง
การปรับปรุงตนเองวาจะควรปรับปรุงที่ตรงไหนแลว
ฉะนั้นในเวลานี้เปนเวลาที่เรามาศึกษา
โปรดทําความสนใจตอหมูเพื่อนและครูบา
อาจารยและตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งเห็นวาสวนใดที่จะเปนประโยชนแกตนเอง พยายาม
ดัดแปลงตนเอง จนมีความสนิทสนมกลมกลืนกันกับหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธ
เจา ที่หมูเพื่อนและครูบาอาจารยพาดําเนินมา เมื่อความเคยชินไดกลมกลืนกันกับนิสัย
ของเราแลว ไปที่ไหนจะเปนความสะดวก
การปฏิบัติถาไมมองดูตัวเองซึ่งเปนตัวเหตุทั้งทางดีและทางชั่วแลวจะหาความเจริญได
ยาก ไปที่นั่นก็จะตําหนิที่นี่ ไปที่ไหนก็ไมดี เพราะเรามองนอกเกินไปผิดจากหลักความ
จริงแหงธรรมที่พระองคตรัสไว เราตองมองดูตัวของเราเสมอ การดัดแปลงตนเองใหถือ
วาเปนสิทธิอํานาจหรือหนาที่ของตน ไมมีผูอื่นใดจะมีความสามารถมาดัดแปลงตนเอง
ไดเชนเราดัดแปลงตนเอง นี่หลักสําคัญ
ฉะนั้นขอใหพากันทําความสนใจในตัวของเราแตละทาน ๆ อยาเห็นวาความผิดถูกจะ
ปรากฏขึ้นจากที่อื่นนอกจากตัวของเราแตละราย ๆ ถาเราทําความเขาใจไวเชนนี้แลว
การจะแกไขความชั่วและการจะบําเพ็ญความดีจะเปนเรื่องของเราคนเดียว ไมตองอิด
เอื้อนไปตามกาลสถานที่และบุคคลใด ๆ เพื่อมาปลดเปลื้องหรือแกไขใหเรา
เราพยายามฝกหัดสติปญญา ใหเปนองคความเพียรขึ้นมาภายในใจของเราไมไดใน
สถานที่นี่แลว สถานที่อื่นสถานที่ใดจะไมเปนสถานที่รมเย็นเพื่อเรา นอกจากวิธีฝกฝน
อบรมตนเองดวยตนเองเทานั้น เมื่อไดรับโอวาทจากครูบาอาจารยไปแลว

คําวาสัจธรรมคือของจริงทั้งสี่ประการ เราจะไมไปหาที่ไหนมาเพิ่มเติม เมื่อความสนใจ
และความเพียรของเรามีเพียงพอภายในตัวของเราแลว เดินไปที่ไหนมาที่ใด จะมองเห็น
แตอริยสัจเต็มไปหมดทั้งตัว ทุกฺขํ เคยใหโอกาสกับบุคคลและสัตวรายใดบาง วาเกิดขึ้น
มาแลวไมตองมีความทุกขเดือดรอนทั้งรางกายและจิตใจ ใหเปนเอกราชในโลก อนิจฺจํ
ทุกฺขํ อนตฺตา นี้ และคําวาไตรลักษณ ไดแก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไดเคยเปนภาชนะ
หรือเปนอาสนะสําหรับรับรองใหบุคคลผูใดสัตวตัวใดไดเหยียบย่ําไปบาง ไมเคยมี เมื่อ
ไดปรากฏขึ้นมาในโลกขันธอันนี้แลว ตองเปนไปตามสภาพแหงหลักของอริยสัจและไตร
ลักษณทั้งนั้น แลวเหตุใดเราจะมองลงไปที่นี่แลวไมพบสัจธรรมที่กลาวนี้เลา
ทุกฺขํ เต็มไปทั่วทั้งโลก ประกาศอยูตลอดเวลามาตั้งแตกาลไหน ๆ ทําไมจึงจะไมสะดุด
ใจของผูมีความเพียรที่ตั้งไวแลว ทุกฺขํ ไมเคยปลอยชองปลอยโอกาส และไมเคยขาด
วรรคตอนไปจากความจริงของตน ที่เทศนอยูภายในกายกับใจของบุคคลและสัตวทุก ๆ
รายอยูตลอดเวลา ทําไมจะไมสามารถรูในเรื่องสัจจะมีทุกขสัจเปนตน ที่ประกาศอยู
ภายในตัวของเรา ใจผูรับความรูสึกจากสภาวะเหลานี้ก็ไมเคยขาดวรรคขาดตอน มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันกับสัจจะคือทุกขสัจนี้อยูตลอดเวลา เหตุใดเราจึงจะไมทราบ
วา ทุกฺขํ ที่พระพุทธเจาและสาวกทานตรัสวาเปนความจริงประจักษใจของเราบางละ
คําวาสัจจะนี้ไมเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองใหผิดจากหลักความจริงที่พระพุทธเจาตรัสไว
แลวแมแตนอย และผูจะปฏิบัติตรวจแจงดูเรื่องทุกขสัจโดยทางปญญา เหตุใดจะกลาย
เปนของปลอมขึ้นมาสําหรับพวกเรา โปรดพิจารณาดูภายในกายของเราเทานั้นก็จะ
ทราบชัดวา เต็มไปดวยทุกขสัจทั้งขางบนขางลาง รอบตัวและรอบจิตใจดวย นี่คือตัวผล
ที่ปรากฏเปนวิบากขันธขึ้นมา จากตนเหตุคือภพชาติที่เนื่องมาจากอวิชชา มาเปนผล
ปรากฏอยูกับรางกายของเรา นับแตวันตกคลอดออกมา จนกระทั่งวันอวสานแหงธาตุ
ขันธนี้จะแตกทําลายไป
สถานีแหงการหยุดของทุกขสัจจะไมปรากฏในที่ไหน ๆ นอกจากจะกาวเดินไปตามเสน
ทางของตนตลอดเวลา จนถึงจุดหมายปลายทางคือความแตกสลายแหงขันธ อันเปนที่
ตั้งแหงทุกขนี้เทานั้น จะไมมีสถานีที่หยุดที่จอดพักของทุกขเลย วาเวลานี้ทุกขไดพักได

จอดสถานีแลว ไมไดเที่ยวเพนพานไปทําลายสัตวและบุคคลใหไดรับความเดือดรอน
พวกเราทั้งหลายจะไดอยูเย็นเปนสุข สะดวกกายสบายใจ ไมเคยปรากฏ
เพราะสถานีของทุกขเปนที่จอดพักไมมี มีแตทํางานอยูตลอดเวลาภายในรางกายและ
จิตใจของบุคคลและสัตว ผูมีปญญาไดพิจารณาตามหลักความจริงนี้แลว เหตุใดจะไม
สามารถรูเรื่องความจริง แลวถอนตนออกมาจากสภาพแหงความจริงนั้น กลายเปน
ความจริงอันหนึ่งขึ้นมาภายในใจโดยเดนชัดเลา
นี่เรื่องของทุกขอธิบายขนาดนี้ทานผูฟงพอจะเขาใจ วามีอยูรอบดานในตัวของเรา สวน
แหงอวัยวะทุก ๆ อาการเปนเสนทางเดินของทุกขสัจทั้งนั้น ไมวาสวนยอยสวนใหญเปน
เสนทางของทุกขไดทั้งนั้น แลวเหตุใดจึงจะไมสามารถรูเรื่องของทุกขที่ดําเนินตามเสน
ทางของตน ๆ โดยทางปญญาของนักปฏิบัติเลา
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมากี่พระองคเราก็ไมสามารถจะทราบได วาเราไดพบพระองคทาน
กี่พระองค และไดเคยดําเนินตามทานมากี่ครั้ง มาปจจุบันนี้เราก็ไมมีโอกาสทราบวา
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมา เสด็จอยูที่ไหน เราไดพบไดเห็นทานหรือเปลา แมที่สุดธรรมะที่
ประทานไวนี้เปนหลักความจริงลวน ๆ และประกาศกังวานอยูภายในกายในใจของเรา
เราก็ยังไมมีโอกาสจะสามารถทราบแลว เราจะมีโอกาสไปทราบพระพุทธเจาที่ตรงไหน
เวลาใด
หลักที่ประกาศทั้งหมดนี้ เปนเสนทางเดินที่พระพุทธเจาเสด็จผานไปแลวทั้งนั้น และ
ประกาศไวใหพวกเราทั้งหลายไดดําเนินตามทางสายนี้ เพื่อความหมดจดพนทุกขไป
ตามพระองคทาน ใหเดินทางตามสายอริยสัจ ทุกฺขํ ดูใหชัดใหเห็นเรื่องความทุกขอยาง
จริงใจ ประจักษตามเรื่องของทุกขซึ่งเปนเรื่องความจริงอยางเต็มที่เหมือนกัน
สมุทัย คือเหตุที่จะสามารถผลิตผลคือทุกขขึ้นมา ดูที่ดวงใจของเราก็รู ทุกขทางใจก็เชน
เดียวกันกับทุกขทางกาย เรื่องสมุทัยที่ดําเนินอยูภายในใจก็เชนเดียวกัน ไมมีสถานีเปน
ที่จอดที่แวะพัก นอกจากจะกินอยูหลับนอนอยูบนหัวใจของคนและสัตวผูมีสมุทัยเทา
นั้น ไมมีสถานีที่จอดที่พักพอที่จะใหใจของคนและสัตวไดหยุดเพนพาน ทําความสะดวก
สบาย วาสมุทัยไดหยุดจอดหรือแวะพักอยูในที่นั้น ๆ ไมสามารถจะมารังควานหรือ

ทําลายเราไดอีกแลว เราจะไดเที่ยวกินอยูหลับนอนดวยความสะดวกกายสบายใจ นี่ก็
ไมเคยมีอีกเหมือนกัน
เพราะเรื่องหัวใจนั้นเองเปนเรื่องของสมุทัยอยูแลว ความคิดทุกระยะที่ไดปรากฏตัวออก
มา ลวนแลวแตออกมาเปนเรื่องของสมุทัย ออกมาจากรากฐานคือดวงใจที่เปนรากเหงา
แหงวัฏฏะอยูโดยตรง เมื่อไดกําหนดพิจารณาเขาไปที่นี่ ทําไมจะไมทราบเรื่องของ
สมุทัย เรื่องของสมุทัยก็คือเรื่องของเราผูที่ผลิตขึ้นมานั่นเอง เพราะเหตุใด เพราะเรา
เปนตัวกิเลส เราเปนตัวสมุทัย ใครจะเปนคนผลิตทุกขขึ้นมานอกจากเราคนนี้ ผูเปนตัว
สมุทัยอยูในขณะนี้เทานั้น
คําวาศีล สมาธิ ปญญา ที่จะเปนเครื่องแกทุกขแกสมุทัย เราจะหามาจากที่ไหนอีก นอก
จากจะปรากฏขึ้นที่กายที่วาจาใจของผูมีความสนใจใครตอมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา
เทานั้น จะกลายเปนกายวาจาใจที่เปนมรรคขึ้นมาภายในผูนั้น สติกับปญญาซึ่งเปนหัว
หนางานหรือเปนผูบงการในงานตาง ๆ ก็มีอยูกับใจของเรานี้
เมื่อไดตรวจแจงลงไปตามจุดของสมุทัยที่ปรากฏขึ้นจากใจ เหตุใดจะไมทราบ เพราะ
สมุทัยนี้ไมเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหลักธรรม ที่พระพุทธเจาทรงประทานไวแลวแม
แตนอย เชนเดียวกันกับเรื่องของทุกข แมศีล สมาธิ ปญญา ก็ไมเคยเปลี่ยนแปลงเชน
เดียวกัน ตองเปนธรรมเครื่องแกทุกขอยูนั้นเองตลอดกาลไหน ๆ เมื่อเราไดนํามาดําเนิน
ใหถูกตองตามหลักแหงสวากขาตธรรมแลว เรื่องของสมุทัยจะทนอยูไมไดภายในหัวใจ
ของเราแตละทาน ๆ จะตองถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิง เพราะอํานาจของสติและ
ปญญาที่ประกอบเขาเปนองคแหงความเพียรของผูสนใจ
เรื่องของทุกขซึ่งเปนตัวผลจะไมปรากฏเผาลนหัวใจของผูนั้น นับแตวันสมุทัยไดหมดสิ้น
ไป เพราะอํานาจแหงมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา ไดทําการรื้อถอนหมดแลว คําวา
นิโรธะ คือความดับทุกข เราไมตองไปหาที่ตรงไหน ขอแตสติกับปญญามีความสามารถ
ถอดถอนตนเหตุคือสมุทัยออกไดเทานั้น ทุกขดับไปขณะไหน นิโรธะก็ปรากฏขึ้นมาใน
ระยะหรือขณะเดียวกันนั่นเองเปนลําดับ ๆ ของทุกขที่ดับไป สมุทัยดับไปอยางเต็มที่
ทุกขก็ดับไปอยางเต็มที่ นิโรธะก็ปรากฏตัวขึ้นมาอยางเต็มที่เชนเดียวกัน

อริยสัจทั้งสี่นี้ไมมีความบกพรองในตัวของเราพอจะเปนผูมีวาสนานอย ไปหาควาสัจจะ
มาจากที่อื่น ๆ แตการกลาวทั้งนี้ไมไดปฏิเสธในเรื่องความฉลาดของผูจะสนใจใครตอ
คุณธรรมของพระพุทธเจา แสวงหาไดในที่ตาง ๆ มาเปนเครื่องประดับตนและแกไขตน
เอง เพราะคําวาภายนอกกับภายในนั้นเปนธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งนั้น
ฝายดีก็เปนได ฝายชั่วก็เปนได เพราะทุกข สมุทัย เกี่ยวเนื่องไดทั้งภายนอกภายใน เชน
เดียวกับโจรแมอยูในบานนี้ เขาลักของหรือขโมยของในบานนี้ก็ได เขาไปขโมยของใน
บานอื่นก็ได ในที่อื่นไกลที่ไหนเขาก็ได ลักษณะของสมุทัยก็เปนไปไดทั้งใกลและไกล
และเรื่องของมรรคก็มีลักษณะเชนเดียวกัน คนดีก็ไมใชจะอยูในบานตลอดเวลา ออก
นอกบานก็ตองเปนคนดี อยูในบานก็เปนคนดี ไปไดเหมือนกันกับคนชั่ว เพราะฉะนั้น
เรื่องของมรรคจึงสามารถที่จะทําหนาที่ถอดถอนกิเลสเพื่อตนเองไดทั้งภายนอกภายใน
เมื่อเปนเชนนี้เรื่องภายนอกภายในจึงไมเปนอุปสรรคตอการบําเพ็ญของผูมีความเพียร
ขอใหพากันทําความสนใจตอความเพียรเพื่อถอดถอนตนเอง อยาทําความเคยชินตอสิ่ง
ที่ไมเปนประโยชนและเนิ่นชา เราอยาทําความเคยชินตอตัวเองอันเปนเหตุที่จะใหเกิด
ความนอนใจ จะถอนตัวไมขึ้น โลกนี้เคยเปนโลกมานาน เราก็เคยเปนเรามานาน เคย
เปนโลกมานาน เราไดเคยแปลกจากตัวของเราที่ตรงไหนบาง เมื่อเราไมแปลกจากเราที่
ตรงไหนแลว เรากับโลกจะแปลกกันที่ตรงไหนพอจะทําความประมาทนอนใจ และติด
มั่นในสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับเราและเรื่องของเรา
ถามีสติอยูกับตัวแลวนับวันจะเปนผูมีความฉลาดภายในตัวเอง ความรูสึกทุกขณะที่
เปนไปอยูภายในใจ จะไมเปนโมฆะสําหรับทานผูนั้น จะเปนความเพียรอยูตลอดเวลา
ในเมื่อความรูสึกกับสติไดมีความติดตอกัน ใจที่หาความสงบไมไดและหาความแยบ
คายภายในตนเองไมได เนื่องจากใจที่ขาดสติ สติไมติดตอปญญาก็ไมกาวเดิน ความ
เพียรก็เรียกวาขาดวรรคขาดตอน เพราะเหตุแหงความขาดสติเปนหลักสําคัญ สัจธรรม
แมจะมีเต็มทั้งโลก

